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�কাশেকর কথা 

স�ািনত তাওহীদবাদী ভাই ও েবােনরা! মুহতারাম উ�াদ িমসবাহ আল-বা�ালী 
হািফযা��াহ’র ‘বাংলােদশ েসনাবািহনীেত ভারেতর �ভাব’ নামক ���পূণ� 
একিট রচনা পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ িবদ�মান। ���পূণ� এই েলখায় 
েলখক বাংলােদেশর সামিরক েস�ের উ� িহ��ুবাদী ভারেতর নানামুখী ষড়যে�র 
পদ�া উে�ািচত কেরেছন। িনঃসে�েহ এই �বে� পাঠক ও পািঠকাগণ িনেজেদর 
করণীয় স�েক� িদকিনেদ�শনাও পােবন ইনশা আ�াহ।   

এই েলখািটর উদু� সং�রণ ইিতপূেব� ‘জামাআত কািয়দাত�ল িজহাদ উপমহােদশ 
শাখা’র অিফিসয়াল উদু� ম�াগািজন ‘নাওয়ােয় গাযওয়ােয় িহ�’ এর গত েফ�য়াির 
- এি�ল ২০২১ ইংেরিজ সংখ�ায় “বাংলােদিশ েফৗজ েম িহ��ুািন আছর ও 

�সখু” (  د �� �   ر�خ �و�� �ج  و ا� ) িশেরানােম �কািশত 
হেয়িছল। অতীব ���পূণ� এই েলখািটর মূল বাংলা সং�রণিট েলখক আমােদর 
কােছ ে�রণ কেরেছন, যা এখন পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ িবদ�মান। 
আলহামদ ুিল�াহ ছু�া আলহামদ ুিল�াহ।  

আম-খাস সকল মুসিলম ভাইেদর ও েবানেদর জন� এই িরসালাহিট ইনশাআ�াহ 
উপকারী হেব। স�ািনত পাঠকেদর কােছ িনেবদন হল- েলখািট গভীরভােব 
বারবার পড়েবন, এবং িনেজর করণীয় স�েক� সেচতন হেবন ইনশা আ�াহ। 
আ�াহ এই রচনািট কবুল ও মাকবুল ক�ন! এর ফােয়দা ব�াপক ক�ন! আমীন। 

 

আবু যুবাইদা 
১৬ই রিবউস সানী, ১৪৪৩ িহজির 
২২েশ নেভ�র, ২০২১ ইংেরিজ 
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ভ�িমকাঃ  
ভারত ও বাংলােদেশর মেধ� েয েকান স�ক� –েহাক তা রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক 
িকংবা সামিরক– বুঝেত হেল ইিতহাস পয�ােলাচনা করেত হেব। কারণ �ায় সকল 
বড় বড় ঘটনা�েলার সূ� েপছেনর অেনক ইিতহােসর সােথ যু�। তাই 
আেলাচনার �� করেবা ইিতহাস েথেক দুিট উ��িত এেন।  

�থম উ��িতিট হল �াচীণ ভারতবেষ�র স�াট চ��� েমৗেয�র �ধাণ অমাত� 
েকৗিটেল�র, িযিন চানক� নােম সুপিরিচত। তার একিট িশ�া হল –  

“�মতা অজ�েনর েলাভ ও অন� েদশ িবজেয়র আকা�া কখনও মন 
েথেক মুেছ েফল না। সব সীমা�বত�ী রাজােক শ� বেল মেন করেব।”  

হাজার বছর পর আজও এই মূলনীিতর উপরই ভারত কাজ কের যাে�। এিট 
ভারেতর েগােয়�া সং�া “র” আজও অ�ের অ�ের এই মূলনীিত অনুসরণ কের 
যাে�।  

ি�তীয়িট উ��িত -  

“ভারত অবশ��াবীভােব তার আিধপত� িব�ার করেব। ভারত 
মহাসাগরীয় অ�েল ভারত হেব সব রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক 
কম�কাে�র েক�। েছাট জািতরা��েলার সব�নাশ ঘটেব। তারা 
সাং��িতকভােব �ায়�শািসত অ�ল িহেসেব থাকেব, িক� 
রাজৈনিতকভােব �াধীন থাকেব না।” 

এটা িছল ভারেতর �াধীনতার অন�তম �� পি�ত জওহরলাল েনেহ�র ব�ল 
�চিলত ‘ইি�য়া ডকি�ন’, যা এখন েনেহ� ডকি�ন নােমও পিরিচত। মূলত এর 
উ�ব ‘অখ� ভারত’-এর ধারণা েথেকই। এেক এেক কা�ীর, হায়�াবাদ, িসিকম 
েনপাল, �লংকার তািমল টাইগার এবং ১৯৭১ এর যু� এবং তার পর েথেক 
বাংলােদেশ অযািচত হ�ে�েপর মাধ�েম ইি�য়া ডকি�ন তার ��প উে�াচন 
করেছ সবার সামেন। 
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আমােদর আজেকর আেলাচনা িবেশষভােব �ধুমা� সামিরক �ভােব মেধ� 
সীমাব� থাকেব ইনশাআ�াহ। যিদও অেনক সমেয়ই সমরনীিত এবং রাজনীিত 
এেক অপেরর সীমানা অিত�ম কের। 

৭১ এ বাংলােদশ �াধীন হবার আেগই ভারত বাংলােদশেক েগাপন সাত দফা 
চ�ি�েত আব� কের, যার একিট আমােদর আজেকর আেলাচনার জন� �াসি�ক। 
তা হে� – ‘বাংলােদেশর িনজ� েকান সামিরক বািহনী থাকেত পারেবনা।’  

তাহেল একিট স�ত �� আমােদর সামেন আেস, েয ভারত বাংলােদেশর 
�াধীনতার সহায়তা করেলা েকন তারাই আবার েসই েদশিটর েসনাবািহনীর 
ব�াপাের এত উি��? সারকথা এই েয - ভারত কখনই চায়িন বাংলােদেশর একিট 
িনজ� �িশি�ত েসনাবািহনী থাক�ক। �� েথেক িনেয় আজ পয�� এিটই ভারেতর 
অব�ান।  

এই ইিতহাসট�ক� জানার পের এবার আমরা বা�বতার িদেক তাকােত পাির ইনশা 
আ�া�। 

 

১। েদশ �াধীন হবার পূেব�ই েসনাবািহনীর িব�ে� অব�ানঃ  

েয েকান �াধীন েদেশর সাব�েভৗম� অ��� রাখার জন� দরকার হয় তার িনজ� 
েসনাবািহনী। িক� বাংলােদশ �াধীন হবার পুেব�ই ভারত বাংলােদশেক ২৫ বছর 
েময়াদী দাসে�র চ�ি� করেত বাধ� কের। যার একিট শত� িছেলা, বাংলােদেশর 
েকান িনজ� েসনাবািহনী থাকেত পারেব না। প�ারািমিলিশয়া বািহনী থাকেত 
পারেব যার িকছু হেব অিফসার, িকছু হেব মুি�বািহনীর মেধ� েথেক ভারেতর 
পছ�মত েনতা এবং িকছু হেব েখাদ ভারতীয় বািহনীর অিফসার! সুতরাং 
ইিতহােসর এই কেয়কিট লাইন আমেদর জন� ভারত বাংলােদেশর সামিরক 
রসায়ন বুঝার জন� যেথ�!  

 

২। জাতীয় �িতর�া নীিতমালাঃ  

�িতিট �াধীন েদেশর একিট জাতীয় �িতর�া নীিতমালা �ণয়ন করা হয়। িক� 
বাংলােদেশর কখনই একিট পূণ�া� �িতর�া নীিতমালা িছেলানা। বলা যায় থাকেত 
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েদয়া হয়িন। উে�খ� ২০১৮ সােল সরকার েছেল ভ�লােনা একিট �িতর�া 
নীিতমালা - ২০১৮ খসড়া �ণয়ন কের। এ ব�াপাের একসমেয় জাতীয় �িতর�া 
নীিতমালা �ণয়েনর �ধান অবঃ েজনােরল েহােসন সারওয়ািদ� জানান – 

“ভারত সবসমেয় চাইত তােদর মনমত �িতর�া নীিতমালা �নয়ন করেত এবং 
এ ব�াপাের তারা চাপ �েয়াগ করত।”   

উে�খ�, দীঘ� সময় পয�� বাংলােদেশর বাৎসিরক সামিরক মহড়ায় [ওয়ার েগইম] 
কি�ত শ� িহেসেব ভারেতর সীমানার ওপার েদখান হত। যু�েখলা সামিরক 
বািহনীর ঊ��তন কম�কত�ােদর �িশ�েণর একিট অিবে�দ� অংশ। এেত তােদর 
যুে�র মতবাদ (ডকি�ন) এবং েকৗশল েশখােনা হয়। যু� েখলায় শ�র নাম 
�কাশ করা হয় না। তেব আ�জ�ািতক সীমাে�র অব�ান এবং সামিরক বািহনীর 
সংখ�ার (েফাস� েলেভল) িভি�েতই িনধ�ািরত হয় �িতপ� েক।  ১ িদেক সাগর 
এবং ৩ িদেক ভারেতর অব�ান এবং মুলত অন�ান� �িতেবশীর সােথ ভারেতর 
অব�া সব িমিলেয়ই এই ওয়ার েগইম পিরক�না করা হয়। এ িবষয় িনেয় ভারত 
দীঘ� িদন েথেক আপি� জািনেয় আসেছ, েযন বাংলােদেশর িমিলটাির ডকি�ন 
েথেক ভারতেক কি�ত শ� িহেসেব না েদখােনা হয়।  

২০১২ সােল ভারেতর আপি�র ে�ি�েত এই ডকি�েন পিরবত�ন আনা হয় এবং 
২০১৪ সােলর ওয়ার েগইম এ ভারেতর সে� বাংলােদেশর আ�জ�ািতক 
সীমা�েক ‘শ�’ িবেবচনা করা হয়িন। এ ব�াপাের  

The New Indian Express ১০, েফ�য়াির ২০১৪ একিট �িতেবদন �কাশ 
কের -  India not ‘Enemy’ in Bangla Wargames1  

 

৩। িমিলটাির একাডিমর পািসং আউট প�ােরেড ভারেতর েসনা�ধানঃ 

২০১১ সােল ভারেতর তৎকালীন েসনাবািহনী �ধান েজনােরল িবজয় ক�মার িসং 
এবং ২০১৫ সােল েজনােরল দলবীর িসং �ধান অিতিথ িহেসেব বাংলােদশ 

                                                            
1 https://archive.ph/kv2kw  

 

https://archive.ph/kv2kw
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িমিলটাির একােডিম’েত ক�ােডটেদর পািসং আউট প�ােরড পিরদশ�ন ও সালাম 
�হণ কেরিছেলন। িবএমএ’র এই অনু�ােন সাধারণত বাংলেদেশর �ধানম�ী, 
রা�পিত বা বাংলােদশ েসনা, েনৗ বা িবমান বািহনীর �ধানরা স�ালুট িনেয় 
থােকন। অনু�ােন আমি�ত অিতিথ িহেসেব উপি�ত থাকেলও এ পয�� েকােনা 
িবেদশীেক স�ালুট �হেণর সুেযাগ েদয়া হয়িন। েকােনা েদেশর অমুসিলম 
েসনা�ধােনর ��ই ওেঠ না, সরকার বা রা��ধানও এই স�ান পানিন।  

 

৪। ভারত বাংলােদশ �িতর�া চ�ি�ঃ  

২০১৭ সােল বাংলােদশ চীন েথেক ২ িট সাবেমিরন িকেন। এিট ভারত ভােলা 
েচােখ েদেখিন। তারা এই �য় �ি�য়া �ভািবত করার েচ�াও কেরিছল। এর 
ে�ি�েত ভারত বাংলােদেশর সােথ �িতর�া চ�ি� কের। �ভাবতই এই চ�ি�র 
ব�াপাের েকউ েতমন িকছ ুজানেত পােরনা। এ ব�াপাের ভারতীয় সাংবািদক এবং 
িবে�ষক সুবীর েভৗিমেকর মেত – 

“সামিরক ে�ে� আেরা বাড়িত েযাগােযাগ, �িশ�ণ ইত�ািদ-এসব ব�াপাের 
দু'েদেশর েসনাবািহনীর মেধ� ঘিন� েযাগােযাগ �াপন করা েসটা একটা ব�াপার। 
দু'ন�র হে�, ভারত চাইেছ েয ভারেতর কাছ েথেক েবিশ পিরমােণ িবিভ� 
অ�শ� েকনা েহাক...বত�মােন বাংলােদেশ েবিশরভাগ অ� চীন েথেক েকেন - 
ভারত েসই জায়গােত ঢ�কেত চাইেছ। আর িতন ন�র েযটা েসটা হে�, িকছু িকছু 
স�াসবাদী তৎপরতার ে�ে� ভিবষ�েত �েয়াজন হেল েযৗথ অিভযান বা 
সি�িলত অিভযান চালােনা - েসরকম একটা সেুযাগ ৈতির করার একটা ব�াপার এ 
চ�ি�র মেধ� ভারত রাখেত চাইেছ”, বলিছেলন িম. েভৗিমক।1

2  

িবে�ষকেদর মেত, এই েযৗথ অিভযান িবষয়িট পির�ার নয়, েকান ে�ি�েত 
েকান অব�ায় এই েযৗথ অিভযান অনুমিত েদয়া হেব, কতদূর অনুমিত থাকেব, 
কার অধীেন হেব–েকান িকছুই �� নয়। উে�খ� েয, বাংলােদেশর িভতের ঢ�েক 
সামিরক অিভযান চালােনা, ���পূণ� অব�ােন �ােনর নােম েহিলক�াের কের 
নজরদাির করা এ�েলা েকানটাই ভারেতর নত�ন কাজ নয়! ভারেতর অতীত 
েরকড� িবেবচনায় েযৗথ অিভযান শ�িট যেথ� সে�হজনক! 

                                                            
2 https://www.bbc.com/bengali/news-39291351  
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হাইকিমশন সূে�র আেরা খবর–�িতর�া খােত েয ৫০ েকািট ডলার ভারত ঋণ 
িদে�, তার পুেরাটাই েয ভারত েথেক আমদািনর মাধ�েম খরচ করেত হেব তা 
নয়। চ�ি�র একটা অংশ (�ায় ৩৫ শতাংশ) ত�তীয় েদশ েথেক সামিরক সর�াম 
িকেন বাংলােদশ খরচ করেত পাের। তেব েস ে�ে� বাংলােদশেক ভারেতর 
অনুমিত িনেত হেব।3 

অথ�াৎ বাংলােদশ েকাথা েথেক িক অ� িকনেব কত অ� িকনেব সব িকছ ুতােদর 
জানা চাই!  

 

৫। িবিডআর হত�াকা�ঃ   

২০০১ সােল ভারত বাংলােদেশর অভ��ের পদুয়া এবং েরৗমািরেত আ�াসী 
অিভযান চালায়। এই অিভযােন ভারতীয় বািহনীর ব�াপক �িত হয়। উে�খ� েয, 
ভারেতর িবএসএফ বাংলােদেশর বড�ার গােড�র মত �িশি�ত নয়। কারণ 
বাংলােদেশর বড�ারগাড� (েসই সমেয়র বাংলােদশ রাইেফলস) পিরচািলত হয় 
েসনাবািহনী �ারা এবং এেদর �িশ�ণ েসনাবািহনীর মতই। ২০০১ সােলর এই 
ঘটনার �িতেশাধ িনেত আওয়ামী সরকােরর সােথ েযাগসাজেশ ভারত ২০০৯ 
সােল িবিডআর সদরদ�ের ৫৭ জন আিম� অিফসারেক হত�া কের!  

উে�খ� েয, আ�াসী ভারতীয় বািহনীেক েঠিকেয় েদয়া তৎকালীন িবিজিব �ধান 
েমজর েজনােরল ফজলুর রহমানেক ভারেতর চােপ এক সরকার পদচ��ত কের, 
আেরক সরকার চাক�িরচ��ত কের।  

 

৭। িবিজিবেক �িশ�ণ েদেব িবএসএফঃ 

“সীমা� ব�ব�াপনার িবষেয় বাংলােদেশর সীমা�র�ী বািহনী বড�ার গাড� 
বাংলােদশেক (িবিজিব) �িশ�ণ েদেব ভারেতর সীমা�র�ী বািহনী বড�ার 
িসিকউিরিট েফাস� (িবএসএফ)। ২০১৪ সােল ভারেত েশষ হওয়া উভয় েদেশর 
সীমা�র�ী বািহনীর শীষ� কম�কত�ােদর এক সে�লেন এই িস�া� হেয়েছ।  

                                                            
3 https://archive.ph/qcjI4  

https://archive.ph/qcjI4


[9] 
 

রাজধানীর িপলখানায় িনেজর দ�ের ম�লবার সাংবািদক সে�লন কের িবিজিবর 
মহাপিরচালক (িডিজ) েমজর েজনােরল আিজজ আহেমদ বেলন, িবিজিবেক 
সীমা� ব�ব�াপনা িনেয় �িশ�ণ েদয়ার ��াব কেরিছল িবএসএফ। িবিজিব 
েসিটেত স�ত হেয়েছ3

4। 

 

৬। বাংলােদেশর কম�াে�া বািহনীর �িশ�ণ িসেলবাস চ�ির কেরেছ ভারতঃ 

বাংলােদশ েসনািবিহিনর প�ারা কমাে�া বািহনীর �ধান অবঃ েলঃ কেন�ল 
মু�ািফজর রহমান জানান, উ�াস চাকমা নামক এক জুিনয়র অিফসার ভারেতর 
�েরাচনায় বাংলােদেশর কমাে�া বািহনীর �িশ�ণ দ�ােবজ চ�ির কের ভারেত 
পািলেয় যায়। ভারেতর েসনাবািহনী তােক ভারেতর প�ারা এসএফ এর কেন�ল 
ময�াদা এবং উপেদ�ার েলাভ েদিখেয় এই কাজ কিরেয় েনয়। 

 

৭। মংলা েপােট� ভারতীয় েনৗবািহনীর জাহাজঃ 

সাংবািধক, েলখক, কলািম�, িবে�ষক বাংলােদশ েসনাবািহনীর ১ম বােচর 
অিফসার ক�াে�ন অবঃ শহীদ খান জানাে�ন, ভারেতর �ধানম�ী নের� েমািদর 
সফরকােল মংলা ব�ের ভারেতর ২ িট যু� জাহাজ অব�ান করেছ। েকান একিট 
েদেশর যু�জাহাজ এভােব আেরকিট েদেশ েকান সফরসূচী ব�িতত �েবশ করেত 
পােরনা। আর িবেশষ েকান সফরসূচী বা �িশ�েণর অংশ িহেসেব আসেলও 
তােদর সকল কম�কা�, অনুশীলন, মহড়া সফরসূিচ অনুযায়ী হেয় থােক। িক� 
এভােব েকান সফরসূচী ছাড়া ভারেতর দুিট যু�জাহােজর বাংলােদেশর অভ��ের 
অব�ােনর ব�াপাের ক�াে�ন অবঃ শহীদ খান জানাে�ন – 

“মুলত এভােব তারা বাংলােদশ িবেশষভােব এর নদীপথ, �ােটিজক পেয়�স, 
অ�াডভাে�জ পেয়�স, েজিট/ঘাট, েড�য়েম� এ�েলা েরিক করেছ। এসকল 
িকছুই েকান �াধীন রাে�র েগাপন সামিরক তথ� যা আজ ভারেতর হােত চেল 
যাে�।”  
                                                            
4 https://archive.ph/vdB2I  
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পিরিশ�ঃ 

এখােন শধুমা� হােত েগানা কেয়কিট উে�খেযাগ� ঘটনা িনেয় আসা হেয়েছ। এর 
বাইের ভারেতর আ�াসন এবং েসনাবািহনীর অভ��ের িবশৃ�লা সৃি� করার 
ব�াপাের ভারেতর আেরা অসংখ� ঘটনা পদ�ার আড়ােলই রেয় যায়। ব�ত ভারেতর 
একা� দাস হািসনার সহায়তার মাধ�েম বাংলােদেশ ভারতীয় আ�াসন বত�মােন 
এক ভয়�র নত�ন পয�ােয় �েবশ কেরেছ। েদেশর অথ�নীিত, িমিডয়া, �শাসেন 
ইিতমেধ� শ�ভােব িহ�ু�ানী কবজা �িতি�ত হেয় েগেছ। পাশাপািশ িবিভ� 
সামিরক বািহনীর েনতােদরেকর নারী, অথ� এবং পেদর েলাভ েদিখেয় িকেন েনয়া 
হেয়েছ আেগই। েখাদ েসনাবািহনী �ধান হল ভারেতর একিন� এক দাস। তেব 
ভারেতর আশ�া েসনাবািহনীর মধ�ম র �াংেকর অিফসার এবং সাধারণ ৈসিনকরা 
এখেনা তােদর আিধপেত�র পেথ বাঁধা হেয় দাড়ােত পাের। ১৯৭৫ সােল এরাই 
ভারেতর একা� দাস মুিজবেক হত�া কের, ভারেতর পাশার দান উে� িদেয়িছল। 
এজন�ই ভারত নানা েকৗশেল �শাসেনর মেতা বাংলােদেশর সামিরক বািহনীেকও 
স�ূণ�ভােব িনেজর কবজায় িনেয় আসার েচ�া করেছ।    

 


